STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Magistrát – odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

Oznámení a výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích (dále jako “PTK“)
1. ÚVOD A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
Osoby zastupující veřejného zadavatele: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad
Labem
Osoby zastupující veřejného zadavatele ve věcech technických: Bc. David Vejsada, ředitel
Metropolnet a.s., Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MOSRI
(dále jen jako „Zadavatel“)
Zadavatel bude v budoucnu společně s Metropolnet a.s. připravovat veřejnou zakázku, jejíž
účelem bude dodávka 5G Ústí nad Labem pro MKDS (dále jen „5GMKDS“).
Zadavatel se před zahájením veřejné zakázky rozhodl vést v souladu s ust. § 33 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
níže specifikované předběžné tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit
transparentní zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích,
pokud to nenarušuje hospodářskou soutěž.
Statutární město Ústí nad Labem ve spolupráci s Metropolnet a.s. jsou připraveni pilotně
podpořit rozvoj městského kamerového bezpečnostního systému (dále jen MKDS) na svém
území Statutárního města Ústí nad Labem. Připravenost definují konkrétní projekty.
PTK 5GMKDS provádí zadavatel Statutární město Ústí nad Labem vzhledem k programu 5G
pro 5 měst. Metropolnet a.s. (jako subjekt se 100 % majetkovou účastí zadavatele) v této PTK
5GMKDS provádí technologickou část PTK s operátory.

2. ÚČEL a PŘEDMĚT PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍ
Zadavatel zvažuje zadání veřejné zakázky formou otevřeného řízení o dodávce nebo řízení o
inovačním partnerství, jejímž předmětem by měla být dodávka 5GMKDS. Účelem PTK je získat
od potenciálních dodavatelů informace o možnostech daného segmentu trhu, zejména zda je
požadované plnění dostupné na trhu, zda je možné je vyvinout, zda jsou dodavatelé ochotni
požadované řešení vyvinout, a jaká by byla případně předpokládaná hodnota budoucí zakázky.
Účelem PTK je zároveň informování dodavatelů předmětných služeb o záměrech a
požadavcích zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky v souladu s § 33 zákona a jeho
úmyslu zadat veřejnou zakázku.
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Předmětem PTK je:
 informovat potenciální dodavatele o svém záměru v budoucnu realizovat uvedenou
veřejnou zakázku 5GMKDS,
 zajistit pro Zadavatele relevantní a objektivní informace o Zadavatelem poptávaném
řešení, a to z pohledu kvality, funkčnosti, tarifikace, licencování a bezpečnosti navržené
architektury 5GMKDS a případně o dalších možnostech potenciálních dodavatelů,
 transparentně připravit zadávací podmínky veřejné zakázky, aby co nejlépe
odpovídaly potřebám zadavatele a současně aby vycházely z relevantních a
objektivních informací, a to vše v souladu se ZZVZ,
 zjistit orientační cenu nabízených řešení pro účely stanovení předpokládané hodnoty
veřejné zakázky 5GMKDS.

3. FORMA A PRŮBĚH PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍ
Oznámení o plánovaných PTK je uveřejněno na elektronickém profilu Zadavatele
https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html Zde bude uveřejněna veškerá
dokumentace k PTK.
Komunikace se zadavatelem: Zadavatel (zástupce zadavatele definován dále) komunikuje
s dodavateli v souladu s § 211 odst. 1 zákona písemně. Případné upřesňující či doplňující
dotazy mohou účastníci PTK zasílat prostřednictvím pověřené osoby (Bc. Martina Žirovnická)
a to v souladu s § 211 odst. 3 zákona výlučně elektronicky prostřednictvím el. nástroje
zadavatele nebo prostřednictvím e-mailu: martina.zirovnicka@mag-ul.cz
Toto oznámení jako výzva k účasti na PTK bude zasláno známému okruhu dodavatelů, kteří dle
zadavatele disponují potřebnými odbornými znalostmi v oblasti řešení 5GMKDS. Možnost
účastnit se PTK mají všichni potenciální dodavatelé a odborníci, za předpokladu splnění
požadavků stanovených v tomto oznámení a jeho přílohách. Zadavatel si vyhrazuje právo
stanovit maximální počet účastníků těchto PTK s ohledem na počet zájemců o účast v těchto
PTK, a to zejména z důvodu časové a odborné náročnosti při přípravě a administraci navazující
veřejné zakázky.
Účast na PTK dodavatele nijak nezavazuje k účasti na veřejné zakázce v budoucnu vyhlášené;
naopak, v případě zájmu dodavatele jej účast na PTK nezbavuje možnosti se o plnění veřejné
zakázky v budoucnu ucházet.
Dále Zadavatel upozorňuje potencionální účastníky PTK, že pro řádnou účast v této PTK je
nutné v tuto chvíli uzavření dohody o mlčenlivosti mezi Zadavatelem a potencionálním
účastníkem PTK.
V případě, že výsledkem PTK budou informace, které budou použity v zadávací dokumentaci,
Zadavatel tyto informace v zadávací dokumentaci označí, identifikuje osoby, které se na PTK
podílely, a uvede všechny podstatné informace, které byly obsahem PTK.
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V průběhu PTK bude dbáno na ochranu obchodního tajemství a osobních údajů a jiných
důvěrných informací případně poskytovaných účastníky PTK.
Účastníci účastí na PTK vyjadřují souhlas se všemi podmínkami Zadavatele, uvedenými v této
výzvě.
PTK budou probíhat písemně, a to vyplněním přílohy č. 9 tohoto oznámení v předpokládané
době do 20 kalendářních dní od zahájení PTK. Podmínkou pro poskytnutí technické specifikace
Zadavatele je odeslání podepsané dohody o mlčenlivosti mezi Zadavatelem a účastníkem PTK.
Dohoda o mlčenlivosti musí být odeslána v el. podobě podepsané osobou oprávněnou jednat
za účastníka PTK v neuzamčeném formátu.
Zadavatel si však vyhrazuje právo vést i ústní jednání, ze kterého bude činěn písemný záznam.
Účastníci PTK jsou Zadavatelem požádáni o zaslání relevantních informací – komentářů,
případně návrhů k plánovaným technickým a smluvním podmínkám připravovaného projektu
5GMKDS.
Pouze uzná-li to Zadavatel v průběhu PTK za potřebné, může se rozhodnout realizovat další
kolo konzultací obdobně dle § 33 ZZVZ, které může probíhat v obdobném formátu, nebo jiné
formě podle uvážení Zadavatele, včetně případných individuálních diskusí. Účastí na PTK
(zasláním odpovědi na tuto výzvu) dává účastník PTK souhlas se zpracováním případně
poskytnutých osobních údajů. Osobní údaje zástupců účastníků budou Zadavatelem
zpracovány pouze pro účely PTK a případně kontroly zákonnosti Veřejné zakázky, tedy na dobu
povinného uchování dokumentace veřejné zakázky (viz § 216 ZZVZ).

4. LHŮTA PRO ZASLÁNÍ ODPOVĚDI NA DOTAZY ZADAVATELE
ZADAVATEL STANOVIL TERMÍN KONCE LHŮTY PRO ZASLÁNÍ ODPOVĚDÍ DO 14. 03.2022.
Účastníci mohou k odpovědím připojit další komentáře, návrhy, doporučení apod. Součástí
každého vyjádření musí být zdůvodnění ve stanoveném rozsahu dle přílohy č. 1

5.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Účastník PTK předkládá svoje informace prostřednictvím přílohy č. 1 nebo jakékoli informace
v rámci těchto PTK bezplatně, z předložených informací nemůže uplatňovat vůči Statutárnímu
městu Ústí nad Labem nebo Metropolnet a.s. žádné nároky.
Účastník PTK nemá právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním výše uvedených
informací. Zadavatel obdržené nabídky nevrací.
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Informace z PTK nesmí být ani jednou ze stran předány, zkopírovány ani jinak fyzicky nebo
elektronicky poskytnuty třetím osobám vyjma poddodavatelů.
Tyto PTK nejsou veřejnou soutěží o nejvhodnější indikativní nabídku dle § 1772 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) ani
veřejnou zakázkou ve smyslu zákona.
Z předložených informací neplynou Statutárnímu městu Ústí nad Labem ani Metropolnetu
žádné závazky vůči účastníkovi PTK.
Zadavatel není povinen zasílat účastníkům PTK vypořádání jejich komentářů, připomínek,
návrhů atd., které zašlou Zadavateli v rámci PTK. Vypořádání těchto vyjádření bude obsaženo
buď v protokolu o PTK nebo v navazujících dokumentech, popřípadě v zadávací dokumentaci
veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo nebrat v potaz (nevypořádávat) komentáře,
připomínky, návrhy atd., které nejsou relevantní.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit podmínky, průběh, formu či způsob vedení PTK,
případně PTK bez udání důvodů zrušit.
Účastnící PTK berou na vědomí, že tyto PTK slouží zadavateli pouze k průzkumu trhu, přičemž
jejich výsledkem nebude v žádném případě akceptace jakékoli nabídky a uzavření smlouvy.
Zadavatel upozorňuje zájemce o PTK (budoucí účastníky PTK), že výsledky PTK budou
zveřejněny na profilu Zadavatele nejpozději se zadávací dokumentací veřejné zakázky,
Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit i vyjádření jednotlivých účastníku PTK. Dále Zadavatel
upozorňuje účastníky PTK, že výsledky PTK mohou, ale nemusí být využity pro přípravu
zadávací dokumentace veřejné zakázky.
Zakázka na poptávaný předmět plnění, bude případně následně vypsána v souladu se ZZVZ, a
to pouze v případě, že zadavatel vyhodnotí vypsání zakázky jako účelné z hlediska
předpokládaných cílů.
Účastníci, kteří se zúčastní těchto PTK, tudíž nemají v žádném případě nárok na uzavření
smlouvy ani jim nevznikají žádná práva a nároky z hlediska jakýchkoli budoucích zadávacích
řízení dle ZZVZ s obdobným předmětem plnění.
Zadavatel tímto informuje dodavatele, že odpovědi, které budou zadavateli doručeny po
termínu stanoveném v bodu 4 této výzvy, nemusí být zohledněny při přípravě zadávacích
podmínek veřejné zakázky.
Zadavatel dále apeluje na dodavatele, aby svou odpověď na položené dotazy současně
odůvodnili. Odpovědi bez odpovídajícího odůvodnění nebudou moci být při přípravě
zadávacích podmínek zohledněny.
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Pokud zadavatel do zadávací dokumentace k veřejné zakázce následně začlení informace,
které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace, v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona
označí v zadávací dokumentaci tyto informace, identifikuje osoby, které se na předběžné tržní
konzultaci podílely, a uvede všechny podstatné informace, které byly obsahem předběžné
tržní konzultace.
PTK budou vedeny v českém jazyce.
6. OSLOVENÍ DODAVATELÉ
Zadavatel písemně v elektronické formě adresně upozornil na zahájení PTK níže uvedené
dodavatele :
1.
T-Mobile Czech Republic, a.s.
2.
O2 Czech Republic a.s.
3.
Vodafone Czech Republic a. s.

7. PŘÍLOHY
PŘÍLOHA č.1 návrh kamerových bodů do 5G sítě.28.01.22 (bude účastníkovi předán po podpisu NDA)
PŘÍLOHA č.2 seznam kamer mo st.28.01.22 (bude účastníkovi předán po podpisu NDA)
PŘÍLOHA č.3 Stručný popis projektu MKDS.28.01.22 (bude účastníkovi předán po podpisu NDA)
PŘÍLOHA č.4 Rámec projektu 5G Ústí nad Labem pro MKDS.28.01.22 (bude účastníkovi předán po podpisu NDA)
PŘÍLOHA č.5.g-cam-esd-4620-bundle.28.01.22 (bude účastníkovi předán po podpisu NDA)
PŘÍLOHA č.6.g-cam-ewpc-4240.28.01.22 (bude účastníkovi předán po podpisu NDA)
PŘÍLOHA č.7. Celkový seznam.bodů.MKDS.28.01.22 (bude účastníkovi předán po podpisu NDA)
PŘÍLOHA č.8.NDA.dodavatel.28.01.22
PŘÍLOHA č.9.Požadavky a formulář pro odpovědi.28.01.22 (bude účastníkovi předán po podpisu NDA)

V Ústí nad Labem dne 17. 2 .2022

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, v.r.
primátor města Ústí nad Labem
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